የኢሕአዳግ ምርጫ ምን ሉሆን ይችሊሌ?- አንዲንዴ ጥሬ ሃቆች!
የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዳግ) ፅ/ቤት በዚህ ሳምንት
የኢሕአዳግ ምክር ቤት ስብሰባ እንዯሚጀመር አስታውቋሌ፡፡ ከኢሕአዳግ መታዯስ በሊይ የዴርጅቱ
ሉቀመንበር ምርጫና የሃገሪቱ ቀጣይ ጠቅሊይ ሚኒስትር ማን ይሆናሌ? የሚሇው ጉዲይ ከአገር ቤት
እስከ ፈረንጆቹ ቤት ዴረስ ዋናው የመነገጋሪያ አጀንዲ መሆን ከጀመረ ሰነባብቷሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ ሊይ ብዙ ተብሎሌ፣ በርካታ መሊምቶችና ትንቢቶችም ተሰንዝረዋሌ፡፡ ኢሕአዳግ
ምርጫውን እንዳት ነው የሚያካሄዯው? የሉቀመንበሩ ይሁን የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ምርጫ እንዳት
ይፈፀማሌ? በሚሇው አጀንዲ ዙርያ ከራሱ ከፓርቲው እስከአሁን ዴረስ በይፋ የተሰጠ መግሇጫም
ሆነ የፓርቲው ህገዯንብ ስሇዚህ ጉዲይ ምን እንዯሚሌ ሕጉን በመጥቀስ ማብራሪያ የሰጠ ሰው
አሌሰማሁም ወይም ተፅፎ አሊነበብሁም፡፡ በዚሁም ምክንያት ትንበያውና መሊምቱ እሁንም ዴረስ
እንዯቀጠሇ ነው፡፡ በመሆኑም ሰሇዚህ ወቅታዊ የምርጫ ጉዲይ የፓርቲው (ግንባሩ) የውስጥ ሕግ ምን
ይሊሌ? ምንስ አይሌም? በሚሇው አጀንዲ ዙርያ አንዲንዴ ጥሬ ሏቆችን ማስቀመጥ ወዯዴሁ፡፡
የፓርቲው ውስጠ ሕግ ምን ይሊሌ?
1. የኢሕአዳግ ም/ቤት አባሌ የሆነ ማንኛውም ሰው ሇዴርጅቱ ሉቀመንበርነት እጩ ሆኖ መቅረብ
ይችሊሌ፡፡ ይህም ማሇት በንዴፈ ሃሳብ ዯረጃ 180 የምክር ቤቱ አባሊት ሁለም እጩ መሆን
ይችሊለ ማሇት ነው፣ ሁለም የምክር ቤቱ አባሊት መራጭም ተመራጭም የመሆን እኩሌ መብት
አ ሊ ቸ ው፣
2. እያንዲንደ የምክር ቤቱ አባሌ በተናጠሌ ኢሕአዳግን በሉቀመንበርነት የሚመራ እጩ አባሌ
የማቅረብ መብት አሇው፡፡ የኢህአዳግ ግንባር አባሌ የሆኑት አራቱ ፓርቲዎች የኔ ነው የሚለትን
እጩ አባሌ ማቅረብ አይችለም፣ ይህን ማዴረግ የራሴ የሚለትን ሰው ሇማስመረጥ ተዯራጅቶ እና
ጨርሶ እንዯመምጣት ስሇሚቆጠር አይፈቀዴም፣
3. አንዴ የም/ቤቱ አባሌ የመጣበትን ወይም አባሌ የሆነበትን ብሔራዊ ፓርቲ ተሻግሮ ከላልች
የግንባሩ አባሌ የሆኑ ብሔራዊ ፓርቲዎች የፈሇገውን ሰው በእጩነት ማቅረብ ይችሊሌ፣ ይህም
ማሇት አንዴ የብአዳን አባሌ የሆነ የምክርቤት አባሌ ከህወሃት የምክር ቤት አባሌ የሆነን ሰው
በእጩነት ሉያቀርብ ይችሊሌ ማሇት ነው፣
4. የኢሕአዳግ ሉቀመንበር ሇመሆን ቁሌፍ መመዘኛው ሇኢሕአዳግ ፕሮግራሞችና ሇህገመንግስቱ
የማይናወጥ አቋም ያሇው ሰው መሆንና ብቃትና ብቃት ብቻ ነው፡፡ ብቃት ሲባሌ ከሁለም በሊይ
በተግባር የመምራት ችልታው የተረጋገጠ፣ የህዝብ ወገንተኝነትና የህዝብን ችግር የመፍታት
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አቅም፣ አገር አቀፍ እይታና ተቀባይነት፣ እንዱሁም በአሁኑ ወቅት ሃገሪቱ ከገጠማት ቀውስ
መንጥቆ ሇማውጣት የሚያስችሌ ቁርጠኝነቱ ያሇው አመራር መሆንን ያመሇክታሌ፣
5. እጩ ሆነው ሇውዴዴር የሚቀርቡ የምክር ቤት አባሊት ከተወሰኑ በኋሊ ምርጫው በምስጢርና
በአስመራጭ ኮሚቴ አማካይነት ይፈፀማሌ፣
የፓርቲው ውስጠ ሕግ ምን አይሌም?
1. በፓርቲው ሕገ ዯንብ የትኛውም ቦታ ሊይ ከየትኛውም ብሔራዊ ፓርቲ እጩ ተወዲዲሪ በወረፋ
መቅረብ አሇበት የሚሌ ይዘት ያሇው አንቀፅ የሇም፣ ባሇፈው ጊዜ የዚህኛው ፓርቲ የግንባሩ
ሉቀመንበር ነበር፣ አሁን ዯግሞ የዚያኛው ፓርቲ ተራ ነው የሚባሌ ነገር የሇም፣
2. ብሔራዊ ፓርቲዎች የየራሳቸውን እጩ ተወዲዲሪ ይዘው ይቀርባለ የሚሌ በፓርቲው ውስጠ ህግ
ውስጥ የሇም፣ አሰራሩ እንዯዛ ከሆነ እያንዲንደ ብሔራዊ ፓርቲ የየራሱን ዴምፅ ሇራሱ እጩ
ተወዲዲሪ ከሰጠ በኋሊ ውጤቱ እኩሌ ዴምፅ ይሆንና በግንባር ዯረጃ ምርጫ የሚባሌ ነገር ሉኖር
ስሇማይችሌ ነው፣ ምክንያቱም የሚመረጠው ሰው 4ቱም ብሔራዊ ፓርቲዎች ያቀፈው ግንባር
ሉቀመንበር እንጂ የአንዴ ፓርቲ መሪ ስሊሌሆነ፣
3. ከምርጫ በፊት እከላን ምርጡ የሚሌ አይነት ይዘት ያሇው በግሌፅም ይሁን በህቡእ የምርጫ
ቅስቀሳ ማካሄዴ አይፈቀዴም፣ በዴርጅቱ ባህሌና ሌማዲዊ ወግም እንዯ ነውር ከሚቆጠሩ
የስነምግባሮች ጉዴሇቶች መካከሌ አንደና ዋናው ነው፣
4. በፓርቲ ውስጥም ሆነ ከፓርቲው ውጪ አባሊት ባሌሆኑ ወገኖች ወይም በህዝብ ስም የሚካሄዴ
ምርጫ የሇም፣ ምርጫው የፓርቲው የውስጥ ምርጫና በፓርቲው (ግንባሩ) ውስጠ ሕገ መሰረት
የሚካሄዴ ነው፡፡
መጋቢት 12 ቀን 2010

ማህላት አዲሙ
ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ

2

